ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO III: CRESCIMENTO
A MISSÃO DOS DESCENDENTES DE ABRAÃO

“Então o SENHOR disse a Abrão: “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e
vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso
o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados” (Gênesis 12.1-3)
UMA MISSÃO PARA TODOS OS DESCENDENTES
Muito temos ouvido de nosso pastor que somos uma Igreja “Missional”, fomos até consagrados como
uma igreja vocacionada. Mas essa vocação que nos desafia hoje em nossa comunidade é fruto do convite
que Deus fez ao Pai da Fé, Abraão. É plano de Deus que seu Reino seja estabelecido e se espalhe pela
face da terra através de pessoas salvas pela obra do Calvário. Por isso, nós descendentes de Abraão,
também somos chamados para sermos agentes dessa expansão.
CHAMADO + OBEDIÊNCIA
Deus tinha falado a Abrão “estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã” (Atos 7.2). Esta
era uma terra pagã, perdida e condenada, mas Deus por graça e misericórdia chamou Abrão, por seu
amor, e este obedeceu e abandonou o mundo pós-Babel. E assim começou uma peregrinação de
obediência a Deus para um mundo melhor, feito pelo Senhor com a participação do homem. É neste
capítulo que Deus dá, pela primeira vez, ao homem a honra de ser participante do seu plano de
redenção.
A ORDEM QUE GEROU UMA MISSÃO
“Sai da tua terra... e vai para a terra que te mostrarei” (v.1). O SENHOR chamou Abrão e lhe deu uma
ordem. Essa ordem se constituiu na missão que Abrão deveria realizar. Isso trouxe mudanças
significativas para sua vida. Ele teve que sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, ou seja,
teria que deixar a sua zona de conforto, onde tudo lhe era familiar, previsível e seguro, uma situação com
a qual estava acostumado. Outro ponto é que o cumprimento da missão por parte de Abrão seria
acompanhado da orientação do SENHOR. Deus lhe mostraria o caminho a ser seguido e qual o destino
a ser alcançado. Isso nos ensina que a missão é do Senhor, e Ele é o salvador que nos chama para
obediência, diante de um mundo perdido a ser alcançado.
A PROMESSA DA MUDANÇA NO CUMPRIMENTO DA MISSÃO
Abraão, que estava perdido na Mesopotâmia, foi achado, transformado e ganhou novo sentido para sua
vida. Por isso, quando olhamos para sua obediência, aprendemos que os maiores beneficiados na
submissão a Deus somos nós. Participar dessa missão, além de ser um privilégio, tem um quadro futuro
maravilhoso apontado por Deus: “você será um grande povo”, “o abençoarei”, “Tornarei famoso o seu
nome”, “ você será uma bênção” (v.2). Deus empurra Abraão para mudar outras vidas, mas ele e seus
descendentes são os maiores beneficiários dessa obediência. Aprendemos com isso que cumprir a
missão é também sermos transformados enquanto a executamos.
A SEGURANÇA PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO
“Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem” (v.3). Podemos seguir em
frente em nossa missão como agentes da transformação de Deus, pois ao dizer a Abraão o que está no
versículo acima, o SENHOR afirma para ele que, no cumprimento de sua missão, Ele o protegeria do mal
e do homem mal. Anexada à missão, há uma promessa de que o SENHOR estará conosco em cada passo
que dermos. Isso é relembrado por Jesus no final da grande comissão, quando ele diz que estaria
conosco todos os dias até a consumação dos tempos (Mateus 28.20). Por isso, não precisamos temer o
desconhecido, nossas fragilidades, incapacidades, surpresas, os homens, ou qualquer coisa que seja.
Jesus não está apenas ao nosso lado, mas vai à frente, abrindo caminho para passarmos e realizarmos
nossa missão.
CREIA E PENSE

Chamado + Obediência = Bênção

“E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados” (v.3). Abraão obedeceu e cumpriu sua
missão. Isso gerou uma bênção transformadora que se estende até nós e até os dias de hoje.
Qual é a sua missão? Resposta: Mateus 28.18-20.
“E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a
Abraão: ‘Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados’” (Atos 3.25).
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